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Actiecomité Slopen? Nee! opgericht

In maart heeft woningcorporatie De Goede
Woning een brief gestuurd naar 23
huurders van de tweekamerwoningen aan
het Westergo en Salland in de wijk
Meerzicht, met de mededeling dat zij
van plan zijn om deze woningen in 2021 te
slopen. Met als reden dat het te duur is om
deze woningen te verduurzamen.
Bij navraag wat er dan eventueel voor terug
wordt gebouwd kon men geen antwoord
geven, dubbellaags is daarbij niet
uitgesloten. Natuurlijk zal nieuwbouw een
stuk duurder uitvallen waardoor de meeste
bewoners niet meer terug zouden kunnen
als ze dat zouden willen.
Uit een enquête die is gehouden onder de
huurders blijkt dat het merendeel liever ziet
dat de woningen gerenoveerd worden dan
gesloopt. Ook blijkt dat verschillende
omwonenden niet willen dat er dubbellaags
terug gebouwd zal worden na eventuele
sloop, ivm de privacy. Maar ook zal het
eventueel slopen en nieuwbouw van
dubbellaagse woningen het aangezicht van
de wijk veranderen en zal het langere tijd
veel overlast geven in de buurt.
Inmiddels is door een aantal bewoners en
omwonenden en SP’ers het actiecomité
Slopen? Nee! opgericht om te voorkomen
dat de sloop door gaat en de (veelal
oudere) huurders hun woning
moeten verlaten. Het actiecomité heeft
besloten om de huurders én omwonenden
bij het protest te betrekken door een
handtekeningenactie te houden en deze
uiteindelijk aan te bieden bij de gemeente
en de Goede Woning. De formulieren zijn
verspreid in de Landenbuurt en er komen al

reacties binnen. We blijven het actiecomité
ondersteunen in haar strijd tegen de
voorgenomen sloop.

Ondertussen in de fractie
Tijdens de laatste vergadering voor het reces is
een motie ‘de raad wil niet gedwongen worden
de stad kapot te bezuinigen’ door alle partijen in
de raad aangenomen. Met deze motie is een
actiecomité ‘Raden in verzet’ ingesteld met als
doel te onderzoeken hoeveel gemeenteraden
bereid zijn om gezamenlijk actie te voeren in de
richting van het rijk met als doel meer geld te
ontvangen, Zoetermeer komt op dit moment
jaarlijks zo’n 17,5 miljoen per jaar te kort om
haar taken goed te kunnen uitvoeren.
Fractievoorzitter van
de SP, Ivan Bèy
hierover: “Genoeg is
genoeg. Het wordt tijd
dat wij als raadsleden
en bestuurders in
actie komen. De
afbraak vanuit het rijk
duurt nu al te lang.
Op deze manier
kunnen wij onze
verantwoordelijkheden niet langer uitvoeren
waardoor de stad ten onder kan gaan’
Posteractie ‘Beloon de helden’

SP is een petitie gestart #beloon de helden.
Om hiervoor ook in Zoetermeer aandacht te
vragen is onze afdeling op pad geweest om
de 14 aanplakzuilen te voorzien van
posters. De coalitiepartijen VVD, CDA, D66
en CU blijven structurele waardering en
meer zeggenschap over het werk in de
zorg blokkeren. Er zijn inmiddels meer dan
100.000 steunbetuigingen ontvangen.

Inzameling schoenen ‘3 Zusters’ in actie
De SP Zoetermeer heeft ook schoenen
ingezameld voor ‘3 Zusters’ in actie, een
initiatief van 2 verpleegkundigen, Natasia
ten Kattelaar en Eefje van Keeken, om
zoveel mogelijk schoenen op het Malieveld
te krijgen voor een online demonstratie op
5 september.

● ‘Bedankt voor het applaus, maar dit
is niet voldoende!!! Maak de zorg
weer interessant om te werken.
Verlaag de werkdruk en verhoog de
salarissen’ een kreet die door
zorginstelling Ipse de Bruggen
vastgemaakt is aan laarzen voor het
Malieveld.
Meer dan applaus
Op 5 september organiseerde de SP,
samen met GroenLinks, PvdA en de
vakbonden CNV, FNV en NU'91 een grote
online demonstratie voor een betere
beloning van de zorg. Want dag in dag uit
staan ze in de frontlinie: onze
zorgmedewerkers. Zij verdienen meer dan
applaus. Het is een politieke keuze om de
lonen van zorgmedewerkers niet te
verhogen. Daarom roepen we het kabinet
op de mensen in de zorg te geven wat ze

verdienen: structurele loonsverhoging en
een verlaging van de werkdruk.
Bij deze actie stonden 5.000 schoenen in
de vorm van het hart, als metafoor voor alle
zorgmedewerkers op het Malieveld.
Voor de online bijeenkomst was zoveel
belangstelling, dat de website het af en toe
niet meer aan kon.
De ingezamelde schoenen krijgen na
afloop een goede eindbestemming. Eén
deel gaat naar vluchtelingenkampen en een
ander deel naar de Cliniclowns.
SP verkiezingsprogramma 2021
Vanaf 21 september is via SPnet het
concept-verkiezingsprogramma en de
kandidatenlijst beschikbaar. Op 1 oktober
zal de afdeling Zoetermeer hiervoor een
aparte ledenvergadering houden. Hiervoor
zult u later nog een persoonlijke uitnodiging
ontvangen. Iedereen die hierbij aanwezig
wil zijn zal zich van tevoren moeten
aanmelden via zoetermeer@sp.nl, zodat
we weten of deze vergadering in ons
partijpand kan worden gehouden.
Recept van de maand

1 liter water, 1-2 bouillonblokjes (groenten),
1 ui, 400 gr. tomaten(blokjes), halve venkel,
200 gr. wortel, verse basilicum, snufje
zwarte peper.
Snijd de ui, tomaten, venkel en wortel in
stukjes. Giet dan een scheutje olie in een
soeppan en bak de ui. Voeg na een paar
minuten de rest van de ingrediënten toe,
behalve de verse basilicum. Kook de soep
ongeveer 30 minuten op een zacht vuurtje.
Voeg daarna een paar blaadjes basilicum
toe en pureer de soep met een staafmixer.

